
MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT SOBRE TREBALLS FI DE GRAU/TREBALLS FI DE 

MASTER PER ALS ESTUDIS IMPARTITS EN LA FACULTAT DE DRET 

(Aprovada en la sessió de la Junta de la Facultat de Dret de 13 de juliol de 2017) 

 

Revisat el Reglament sobre els Treballs de Fi de Grau/Treballs Fi de Màster per als estudis 

impartits en la Facultat de Dret, aprovat en Consell de Govern de 26/09/2013 i publicat en 

BOUA de 02/10/2013, i considerada l'experiència adquirida, es redacten els articles 8 i 10 del 

citat reglament de la següent manera: 

Article 8. Designació i composició dels Tribunals del TFG/TFM. 

1. Els tribunals encarregats d'avaluar els TFG/TFM estaran integrats per tres membres titulars i 

tres suplents designats per les Àrees de coneixement amb docència en la titulació. La 

composició dels tribunals que han d'avaluar els Treballs Fi de Grau/Màster procurarà la 

presència equilibrada entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i 

objectives degudament motivades. Cada Àrea de coneixement designarà tants tribunals 

avaluadors com considere necessaris per a l'avaluació dels treballs vinculats a les línies que 

haja oferit i que hagen sigut tutoritzats en la convocatòria en curs. 

2. Per a establir la presidència i la secretaria de cada tribunal avaluador s'atendrà als criteris de 

categoria docent i antiguitat. 

3. El nombre de tribunals i la seua composició es comunicarà a la Comissió Acadèmica de la 

titulació, que ho publicarà amb antelació suficient a l'inici dels actes de defensa dels TFG/TFM. 

 

Article 10. Criteris d'Avaluació del TFG/TFM 

1. L'avaluació dels TFG es realitzaran per part dels tribunals designats a aquest efecte en els 

períodes d'exàmens legalment establits. 

2. La guia docent de l'assignatura TFG establirà el procediment d'exposició i defensa del TFG 

d'acord a l'establit en el pla d'estudis de cada títol i a l'acordat per la Comissió Acadèmica de la 

titulació. 

3. Amb caràcter general, podrà haver-hi dues modalitats de defensa del TFG, defensa oral o 

defensa escrita. En la modalitat de defensa escrita el Tribunal deliberarà sobre la qualificació 

que li correspon tenint en compte el rigor acadèmic formal i material del treball, la claredat 

expositiva del mateix i les respostes per escrit al document de defensa del seu treball d’acord 

al format que es determine en la guia docent de l'assignatura. En la modalitat de defensa oral, 

el Tribunal tindrà en compte el rigor acadèmic formal i material del treball, la claredat 

expositiva del mateix, i la capacitat de debat i defensa argumental de l'estudiant davant el 

Tribunal. La qualificació numèrica i qualitativa obtinguda es farà constar en l'acta, que serà 

signada per la totalitat de membres del Tribunal. 

4. L'avaluació dels TFM es realitzarà en un acte de defensa pública en el qual es valorarà la 

qualitat científica del treball, la qualitat expositiva, tant escrita com a verbal, i la capacitat de 

debat i defensa argumental. La qualificació numèrica i qualitativa obtinguda es farà constar en 

l'acta, que serà signada per la totalitat de membres del Tribunal. La defensa pública de les 



assignatures TFM queda sotmesa al règim general de convocatòries oficials de la Universitat 

d'Alacant. 

5. Quan el Tribunal considere que algun dels TFG/TFM és mereixedor de la qualificació 

“Matrícula d'Honor”, remetrà un informe motivat a la Comissió Acadèmica de la titulació, que, 

reunida amb els presidents o presidentes de tots els tribunals i d'acord amb la normativa 

vigent en matèria de qualificacions, atorgarà les Matrícules d'Honor corresponents. 

6. La qualificació obtinguda podrà ser impugnada conforme al procediment previst per a la 

revisió d'exàmens. 


